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Vårens aktiviteter!
Med våren i antågande planerar konstföreningen att fortsätta sin digitala dialog
med er medlemmar. Det innebär nya former för våra aktiviteter och igen ett
digitalt årsmöte med konstutlottning. Kallelse med bildunderlag för detta kommer
att skickas ut till er inom kort.
Under hösten fick vi ställa in två av våra aktiviteter, med anledning av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Två lyckades vi anordna, den
Arkeologiska vandringen runt Slussen och Höstsalongen. Den blev i år i filmformat
och blev klar i december, där 10 av våra kollegor/f.d. kollegor vid universitetet
berättar om sitt konstskapande och presenterar några av sina verk. Medverkande
är: Ingrid Tinglöf, Kerstin Olander, Caroline Greiser, Gosia Ornowska, Elisabeth
Lundmark, Lise-Lott Lundberg, Daniela Guasconi, Ann-Britt Rönell, Sergej
Karetnikov och Sara Cousins.
Länk till filmen:
https://video.su.se/media/H%C3%B6stsalong+2020/0_25e8w4qm
Vårens aktiviteter kommer att dyka up som Pop-up-varianter. Så håll koll på vår
hemsida, www.su.se/konstforeningen, vår Facebook-sida och mejl.
Väl mött!
Eva Lundin, ordförande

NORDISK SALONG I HELSINGBORG
Något för amatörkonstnärer och proffs!
För tredje gången genomförs Nordisk Salong, som är en konstutställning öppen för
ansökningar från alla våra nordiska länder. Målet är en jurybedömd utställning som
ska visa upp ett urval av den samtida nordiska konsten. Bakom arrangemanget står
Helsingborgs konstförening och Dunkers kulturhus. Ung som gammal, etablerad eller
nyutexaminerad, professionell eller amatör – alla bjuds in att skicka in verk inom tio
kategorier: måleri, teckning, skulptur, textil, film, foto, grafik, installation,
performance och blandteknik.
Ansökan öppnar den 1 januari 2021 och pågår till den 31 juli 2021.
Vernissage blir i Helsingborg den 3 december.
För mer information och ansökan: www.nordisksalong.se
Kontaktansvarig: Christel Knappe info@nordisksalong.se

NY FAKTURERINGSRUTIN FRÅN OCH MED 2021
Från och med i år kommer vi att fakturera medlemsavgiften direkt i januari istället för
att den dras på din lön senare under våren. Du väljer själv betalningssätt via
föreningens bankgirokonto 177-2151, Swish på nummer: 123 669 4632 eller den
QR-kod som finns med på fakturan.

VÅRPROGRAM MED POP-UP-AKTIVITETER
För de Pop-up-aktiviteter som kommer under våren gäller samma regler som vid
ordinarie programverksamhet.
Anmälan till respektive aktivitet görs via e-post (med namn och mobilnummer)
direkt till programvärden, som skickar ut en deltagarförteckning och närmare
information ca en vecka före aktiviteten. I mån av plats kan en kollega eller vän få
följa med. Avbokningsregler: Om du får förhinder och inte kan delta så meddela
detta snarast till programvärden. Efter sista anmälningsdag kan tyvärr inte avgiften
betalas tillbaka, om det inte finns en ersättare som kan ta platsen. Betalning: För att
få delta i våra aktiviteter krävs medlemskap och betald årsavgift. Betalning av
aktivitetens avgift sker via swish på nr: 123 669 4632 eller bankgiro nr: 177-2151.
Observera att du måste få en bekräftelse på din anmälan innan du betalar in
avgiften.
Extra ordinära regler under Covid-19:Konstföreningen följer myndigheternas
riktlinjer och samlar bara mindre grupper till våra aktiviteter och med god social
distansering. Om läget ändras ställer vi in och ger full återbetalning.

Jan.
MARS

MARS

Aktuella programaktiviteter under januari - mars
Under januari, februari och mars ligger vi lågt med aktiviteter eftersom
flera av konstmuseerna och konsthallarna i Stockholm håller stängt
och guidade visningar är inställda.

Årsmöte med konstutlottning
Liksom förra året kommer vi i år att anordna ett digitalt årsmöte via
Zoom. Det innebär att styrelsen ca tre veckor före årsmötet kommer
att skicka ut en kallelse med bilagor och en vinstlista med bilder till
konstutlottningen. Vi kommer också att skicka ut en förfrågan/enkät
till er medlemmar där ni får besvara ett antal frågor som vi behöver
som underlag för beslut vid årsmötet.
Om du inte har fått kallelsen en vecka före årsmötet ber vi dig
kontakta Eva Lundin, eva.lundin@specped.su.se
Årsmötet går till så att vi först avhandlar årsmötesförhandlingarna och
efter det sker konstutlottningen.
Information och länk till årsmötet kommer att finnas med i kallelsen.
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Aktuella programaktiviteter under april - juni
Under perioden april till och med juni planerar vi för utomhusaktiviteter med guidade visningar eller andra aktiviteter. Håll koll på
dessa Pop-up-aktiviteter via vår hemsida och Facebook-sida.

KONST PÅ BIO
I väntan på nya lättare restriktioner från Folkhälsomyndigheten vill vi flagga för några
filmtips under våren med följande preliminära premiärer:
22 jan. Botticellis Florens. Renässansens Florens med utgångspunkt i
konstnären Botticellis olika mästerverk. https://www.folketshusochparker.se
/evenemang/film-konst-live-pa-bio/botticellis-florens/
19 feb. Pompeji - syndens stad. En dokumentärfilm om den legendariska
staden Pompejis historia. https://www.folketshusochparker.se/evenemang
/film-konst-live-pa-bio/pompeji-syndens-stad/
12 mars Munch. Love Phantoms & Lady-Vampires. En ny dokumentärfilm
om Munch från det nya museet i Oslo. https://www.folketshusochparker.se
/evenemang/film-konst-live-pa-bio/munch-love-phantoms-lady-vampires/
9 april Modigliani - skandalöst geni. I år firas 100-årsminnet av Modiglianis
födelse. Han var en kontroversiell konstnär, och samtidigt en av 1900-talets
största konstgenier. https://www.folketshusochparker.se/evenemang/filmkonst-live-pa-bio/modigliani-skandalost-geni/

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

Bli medlem du också! För att få delta i våra aktiviteter och i vårens
konstutlottning måste du vara medlem. Ansökan om medlemskap görs via vår
hemsida www.su.se/konstforeningen, genom att fylla i vår anmälningsblankett och
skicka den till Stockholms universitets konstförening, c/o Eva Lundin,
Specialpedagogiska institutionen, 106 91 Stockholm.

Avregistrera din prenumeration

